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  املتحدة للبيئة

 

  مؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما 
  بشأن الزئبق

  الثالثاالجتماع 
  ٢٠١٩ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٩-٢٥ جنيف،

  *من جدول األعمال املؤقت (ي) ٥البند 
  مسائل تُعرض على مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها

ا: األمانة   أو يتخذ إجراًء بشأ

  تقرير عن األنشطة الرئيسية لألمانة يف فرتة ما بني الدورات
  مذكرة من األمانة

  مقدمة -أوال
ا أمانة اتفاقية ميناما بشأن الزئبق يف فرتة ما بني  - ١ يوجز هذا التقرير األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت 

الدورات منذ االجتماع الثاين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما الذي عقد يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ملؤمترات . ٢٠١٨ ا األمانة فيما يتعلق  ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن األعمال اليت اضطلعت 

مج عمل األمانة.  يقدم التقرير حملة عامة عن األعمال و واالجتماعات واجلهود الناجحة الرامية إىل تنفيذ بر
بعة التحضريية لالجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، والدعم املقدم إىل املكتب و  جلنة التنفيذ واالمتثال (هيئة فرعية 

ملؤمتر األطراف)، والعمل فيما بني الدورات بشأن املسائل التقنية اليت يقررها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين، 
  األخرى.  املختلفة األنشطة وغريها منودعم تنفيذ االتفاقية، 

  املؤمترات واالجتماعات -نيا
  ملؤمتر األطرافاالجتماع الثالث  -ألف

، الذي سيعقد يف جنيف  - ٢ تعكف األمانة على تنظيم االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف يف اتفاقية ميناما
وتضمنت األعمال التحضريية املهام اللوجستية والتنظيمية . ٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٩إىل  ٢٥يف الفرتة من 

ؤمتر، وتسجيل املشاركني وتنظيم سفر املشاركني املمولني املؤهلني، املتعددة، مبا يف ذلك ما يتعلق مبكان انعقاد امل
واألحداث اجلانبية واالجتماعات األخرى. وتواصل األمانة إعداد املعلومات للمشاركني واملراقبني ونشر املعلومات 
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للغات واملستجدات املتعلقة  اإلنكليزية والفرنسية، و  اإلسبانيةالجتماع من خالل املوقع الشبكي التفاقية ميناما 
  وكذلك من خالل اإلحاطات اإلعالمية اليت تُقدم إىل خمتلف فئات اجلمهور.

ئق اإلعالمية لالجتماع، مبا  - ٣ ئق العمل والو وعلى اجلانب املوضوعي، قامت األمانة بصياغة وتنسيق و
ا شعبة خدمات املؤمترات يف مكتب  ئق اليت تقوم  يف ذلك أنشطة االتصال اخلاصة بتجهيز وحترير وترمجة هذه الو

ئق إعداد جمموعة كبرية من املوا وتضمناألمم املتحدة يف نريويب.  ئق العمل والو د التقنية لالجتماع، ال سيما و
زل وروتردام واستكهومل،  مج األمم املتحدة  والُشَعباإلعالمية، التشاور مع أمانة اتفاقيات  املختلفة التابعة لرب

مج األمم املتحدة للبيئة وخمتلف  الشركاء وأصحاب للبيئة، وفرع املواد الكيميائية والصحة لشعبة االقتصاد التابعة لرب
  املصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء.

زل وروتردام واستكهومل،  ٢/٧-ملقرر ا م وعمالً  - ٤ بشأن التعاون بني أمانة اتفاقية ميناما وأمانة اتفاقيات 
الجتماع الثالث ملؤمتر األطراف،  ُوضعت ترتيبات لتقاسم اخلدمات لدعم خدمات املؤمترات واالجتماعات اخلاصة 

 ذلك خدمات الدعم اللوجسيت قبل االجتماع وخالل انعقاده (تنسيق العمليات اللوجستية، والرتتيبات يف مبا يف
، وما إىل ذلك)، ولعقد االجتماعات الالورقيةمكان انعقاد االجتماع، والرتتيبات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات 

ئق (إد ئق الصادرة أثناء الدورة). ويرد يف وإدارة شؤون املشاركني (التسجيل والسفر) ومراقبة الو ارة وجتهيز الو
مج األمم املتحدة للبيئة بشأن التعاون بني أمانة اتفاقية  UNEP/MC/COP.3/16الوثيقة  االقرتاح املقدم من بر

ملقرر ا م زل وروتردام واستكهومل عمًال  زل وروت٢/٧-ميناما وأمانة اتفاقيات  ردام . وستقدم أمانة اتفاقيات 
مج األمم املتحدة للبيئة أيضاً  ملثل، واستكهومل وفرع املواد الكيميائية والصحة التابع لرب ، على أساس املعاملة 

فرقة االتصال. وستقدم شعبة ريسييف تأمانة اتفاقية ميناما املوظفني لدعم   االجتماع، وال سيما فيما يتعلق 
مج األمم املتحدة للبيئة  حة املستشار القانوين يف االجتماع.القانون يف بر   الدعم من خالل إ

  مكتب مؤمتر األطراف -ء
التفاقية منذ االجتماع  - ٥ سة مؤمتر األطراف يف مجيع املسائل املوضوعية املتعلقة  قدمت األمانة الدعم إىل ر

مكتب مؤمتر  اجتماعات  منالثاين ملؤمتر األطراف. ويسرت الرتتيبات التنظيمية اللوجستية والفنية الجتماعني
ستخدام تقنية التداول عن بعد يف  ، وُعقد ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٢٩األطراف، وُعقد االجتماع األول 

وكان اهلدف الرئيسي من االجتماعني . ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٦االجتماع الثاين كاجتماع مباشر يف جنيف يف 
اف بغية كفالة التخطيط املناسب الجتماعه الثالث، للنظر يف املسائل تقييم نتائج االجتماع الثاين ملؤمتر األطر هو 

ئق اليت ستقدم إىل الاملدرجة يف جدول أعمال االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وتقدمي  توجيهات بشأن الو
املتاحة على  ناقشة املسائل االسرتاتيجية والسياساتية. وميكن االطالع على تقارير اجتماعات املكتبملاالجتماع، و 

بعت، حسب االقتضاء، مجيع مقررات املكتب.. و )١(ةاملوقع الشبكي لالتفاقي   نفذت األمانة و
يف  ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٩و ٢٨للمكتب يف يومي املقبل ومن املقرر أن يُعقد االجتماع املباشر  - ٦

سرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد االجتماع الثالث لعملية ما بني الدورات للنهج اال حبيث يتبع مباشرةنكوك، 
تشرين الثاين/نوفمرب، يف اليوم السابق لعقد االجتماع الثالث ملؤمتر  ٢٤يف الكيميائية. وسيجتمع املكتب أيضاً 

  األطراف وخالل ذلك االجتماع.
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   االجتماعات اإلقليمية -جيم
مج عمل األمانة وامليزانية ، ١/١٥-أشار مؤمتر األطراف، يف اجتماعه األول، يف املقرر ا م - ٧ بشأن بر

، إىل أن االجتماعات التحضريية لالجتماعني الثاين والثالث ملؤمتر األطراف ٢٠١٩-٢٠١٨املقرتحة لفرتة السنتني 
جناح يف املسامهة يف  االجتماعات التحضريية اإلقليميةالطوعية. ومتثل اهلدف من  املسامهاتسُتمول عن طريق 

للتشاور فيما بينها قبل انعقاد  لألقاليمحة الفرصة  ٢٠١٩و ٢٠١٨طراف يف عامي األ اجتماعات مؤمتر
ت اإلقليمية،  ت والتحد ئق االجتماعات، ومناقشة املسائل املوضوعية، وحتديد األولو االجتماع، وللنظر يف و

دعم تنفيذ تمتر األطراف، و مؤ  يتخذهاهذه االجتماعات شرعية القرارات اليت  وحتسنوإعداد املواقف اإلقليمية. 
ت.   االتفاقية على مجيع املستو

 ٣و ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٩رسالتني مؤرختني  ةالتنفيذي ةوأرسل رئيس مؤمتر األطراف واألمين - ٨
ر/مايو  دف مجع األموال من أجل تنظيم االجتماعات اإلقليمية يف إطار التحضري لالجتماع الثالث  ٢٠١٩أ
العديد من املشاورات الثنائية مع اجلهات املاحنة بشأن هذه املسألة. وحىت اآلن، وردت  أيضاً  أجر و للمؤمتر. 
ن. ورهنا بتوافر التمويل الكايف، و  النمساالسويد والنرويج و من  التربعات أن تُعقد االجتماعات اإلقليمية  يتوقعاليا

  على النحو التايل:

 (املكان: يؤكد الحقا)؛ ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٨و ٧يومي لنسبة آلسيا واحمليط اهلادئ،   (أ)

 (املكان: أكرا)؛ ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦و ١٥لنسبة ألفريقيا، يومي   (ب)

 ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٣و ٢٢لنسبة ألورو الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، يومي   (ج)
لني)؛  (املكان: 

(املكان:  ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ٣٠و ٢٩تينية والبحر الكارييب، يومي لنسبة ألمريكا الال  (د)
  ).يؤكد الحقاً 

لتعاون مع األعضاء الذين ميثلون املنطقة  -٩ وسيوضع جدول األعمال املؤقت لكل من املشاورات اإلقليمية 
لتعاون مع املراكز اإلق زل بشأن املعنية يف املكتب. وستنظم األمانة املشاورات اإلقليمية  ليمية والتنسيقية التفاقية 

ت العضوية الثابتة من أجل  ت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود واتفاقية استكهومل بشأن امللو التحكم يف نقل النفا
سعيا إىل حتقيق أقصى قدر من تبادل املعلومات والتعاون و الرتتيبات اللوجستية وسفر املشاركني. وكما جرى العرف، 

ت، داخل جم زل وروتردام واستكهومل وأمانة النهج االسرتاتيجي  سُتدعىموعة املواد الكيميائية والنفا أمانة اتفاقيات 
  لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية لعقد دورات إعالمية بشأن املسائل اخلاصة بكل منها يف أعقاب املشاورات اإلقليمية.

  الذي طلبه مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين الدوراتالعمل بني  -لثاً 
نشطة بشأن  اإلسهاماتطلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين إىل األمانة أن تلتمس  - ١٠ وأن تضطلع 

لنسبة لبعض البنود، دعيت  املقرراتعلى النحو الوارد يف  املسائلعدد من  اليت اعُتمدت يف ذلك االجتماع. و
املصلحة إىل تقدمي معلومات، بينما ُدعي إىل تقدمي الرتشيحات بشأن البنود األخرى  األطراف وغريها من أصحاب

من خالل أعضاء مكتب مؤمتر األطراف الذين ميثلون مناطق األمم املتحدة املعنية. ونسقت األمانة عمل أفرقة 
ئق اال ت الزئبق وتقييم الفعالية، وأعدت و إلطالقات وعتبات نفا نسقت و جتماعات ذات الصلة. اخلرباء املعنية 

بناء القدرات واملساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا؛ و بشأن املواقع امللوثة؛  التوجيهاتاملعلومات املقدمة من أجل: 
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مج الدويل احملدد لدعم بناء القدرات واملساعدة التقنية؛ و  ت الزئبق النامجة عن و الرب استعراض اآللية املالية؛ وانبعا
ت. وتتاح احلرق امل ئقكشوف للنفا . الو   املقدمة إىل األمانة على املوقع الشبكي التفاقية ميناما

عمل فريق اخلرباء التقين الدعم ل األمانة قدمت، ٢/١٠-املقرر ا م يفخلريطة الطريق اليت أُقرَّت  ووفقاً  - ١١
املخصص لتقييم الفعالية. وعقب التشكيل الكامل لفريق اخلرباء، نظمت األمانة اجتماًعا مباشرًا لفريق اخلرباء يف 

قش فريق اخلرباء خالل االجتماع البنود اليت حددها مؤمتر ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢إىل  ٨جنيف يف الفرتة من  . و
فريق ل لوسائل اإللكرتونيةتقدمي الدعم روع تقريره. وعقب االجتماع، واصلت األمانة األطراف ملواصلة تطوير مش

لصياغةاخلرباء يف  مشروع التقرير، نُشر على املوقع الشبكي التماساً لتعليقات اجلمهور عليه.  وعندما أجنز. قيامه 
 املشاركني والفريق يف استكمال التقرير األمانة التعليقات بشأن تقييم الفعالية، ودعمت الرئيسني مجعتوبعد ذلك، 

ئق االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف، وفقا للجدول الزمين الذي حدده مؤمتر األطراف يف خريطة  إلدراجه يف و
  .UNEP/MC/COP.3/14الطريق. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف الوثيقة 

حزيران/يونيه  ٤و ٣واالمتثال، الذي عقد يف جنيف يومي  ونظمت األمانة االجتماع الثاين للجنة التنفيذ - ١٢
ئق االجتماع وتقدمي الدعم إىل الرئيس ٢٠١٩ ، مبا يف ذلك تقدمي كل ما يلزم من الرتتيبات اللوجستية، وإعداد و

الجتماع الثاين للجنة  ئب الرئيس خالل مداوالت اللجنة وإعداد تقرير االجتماع. ويرد التقرير املتعلق  يف و
  .UNEP/MC/COP.3/13الوثيقة 

لتعاون مع شراكة طلب مؤمتر األطراف ، املتعلق برموز النظام املنسق ٢/٩-يف املقرر ا مو  - ١٣ إىل األمانة، 
جا للرموز اجلمركية  لتشاور مع املنظمات ذات الصلة، أن تقرتح  ومتييز املنتجات  من أجل تعريفاملنتجات و

إليها الزئبق، مبا يف ذلك النهج الرامية إىل املواءمة فيما بينها إن  اليت يضافنتجات إليها الزئبق وامل اليت ال يضاف
لتشاور مع شراكة املنتجات وأرسلته إىل  شراكة املنتجات يف  الشركاء يفأمكن. ونّسقت األمانة مشروع تقرير 

ر/مايو  ٣١ ائية. ونُشر املشروع امل ٢٠١٩أ نقح للتقرير على املوقع الشبكي لتلقي اإلسهامات واالستعراضات 
آب/أغسطس  ١حبلول  اتعليقا وتقدمالتفاقية ميناما لتطلع عليه األطراف وغريها من أصحاب املصلحة 

ملنتجات املضاف إليها الزئبق. املمبا يف ذلك  ٢٠١٩ علومات عن االستخدام احلايل للرمز اجلمركي فيما يتعلق 
ترد و  UNEP/MC/COP.3/5 الواردة يف الوثيقةالصيغة النهائية  وتضعالتعليقات الواردة وكان على األمانة أن تدرج 

ج الرموز اجلمركية يف الوثيقة    .UNEP/MC/COP.3/INF/12املعلومات األساسية عن 
لتوجيهات، أُنشئ فريق من اخلرباء التقنيني بشأن اإلطالقات ٢/٣-ملقرر ا م وعمالً  - ١٤ فيما يتعلق  معين 

ال تتناوهلا اليت امة بشرية املنشأ اهلثابتة الطالقات اإل مصادرإطالقات الزئبق إلعداد تقرير عن حتديد فئات  مبصادر
لوسائل اإللكرتونية، ٩أحكام االتفاقية عدا املادة  ، لينظر فيها مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثالث. وعمل الفريق 

األمانة. وُدعيت األطراف واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي مبا يف ذلك من خالل التداول عن بعد بتيسري من 
. وُنشر ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٥املعلومات املتعلقة بتحديد فئات مصادر اإلطالقات الثابتة ذات الصلة حبلول 

د، على مشروع التقرير املقدم من فريق اخلرباء التقنيني، استنادا إىل املناقشة اليت دارت يف مؤمتري التداول عن بع
ر/مايو  ١٥املوقع الشبكي لالتفاقية يف  واجلهات املعنية األخرى إىل  واجلهات املوقعة، وُدعيت األطراف ٢٠١٩أ

. مث وضع فريق اخلرباء التقنيني الصيغة النهائية للتقرير ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٥تقدمي تعليقات حبلول 
)UNEP/MC/COP.3/6(.مع مراعاة التعليقات الواردة ،  

ت الزئبق مبوجب املقرر ا ميتناول وأنشئ فريق من اخلرباء التقنيني  - ١٥ للعمل بشأن عدد  ٢/٢-عتبات نفا
ت الزئبق مبوجب املادة  بتحديدمن املسائل التقنية املتعلقة  ، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف ١١عتبات نفا
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 ١٥قدمي املعلومات ذات الصلة حبلول اجتماعه الثالث. وُدعيت األطراف واجلهات املعنية األخرى إىل ت
ن يف الفرتة من ٢٠١٩شباط/فرباير  ر/مايو  ٢٩إىل  ٢٧. واجتمع فريق اخلرباء التقنيني يف أوساكا، اليا . ٢٠١٩أ

وقدمت األمانة الدعم للرئيسني املشاركني والفريق يف إطار التحضري لالجتماع واملتابعة بعد االجتماع لوضع الصيغة 
لتعاون مع املركز الدويل للتكنولوجيا البيئيةالنهائية ل مج األمم املتحدة للبيئة. ويرد  التابع لتقرير،  الفريق  تقريرلرب

  .UNEP/MC/COP.3/7يف الوثيقة 
ملقرر ا م -١٦ لزئبق ومركبات الزئبق،  ٢/٨-وعمالً  دعت األمانة األطراف واجلهات بشأن إدارة املواقع امللوثة 

التعليقات واملعلومات الستكمال ومواصلة  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٥حبلول  أن تقدماألخرى إىل  صاحبة املصلحة
حتسني مشروع التوجيهات بشأن املواقع امللوثة املقدم إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين. ونُشر مشروع التوجيهات 

 املرشحونملوقع الشبكي لالتفاقية، وُدعي اخلرباء ، على اما ورد من املعلوماتاملنقحة الذي وضعته األمانة مع مراعاة 
حزيران/يونيه  ٢١األطراف واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل تقدمي تعليقات حبلول و ، ١/٢٠-للمقرر ا م وفقاً 

لتشاور مع اخلرباء عن ٢٠١٩ . ونقحت األمانة مشروع التوجيهات بعد ذلك، مع مراعاة التعليقات املقدمة و
  .UNEP/MC/COP.3/8عن بُعد ووسائل االتصال اإللكرتونية. ويرد مشروع التوجيهات يف الوثيقة  طريق التداول

وطلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين إىل األمانة أن جتمع املعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية  -١٧
مج الدويل احملدد، واألطراف واملصادر األخرى ذات الصلة، اليت  من االتفاقية  ١٣من املادة  ١١الفقرة  تحددوالرب

ا ضرورية الستعراض اآللية املالية  مؤرخة  ةالتنفيذي ةاألمينمن ويف رسالة  .)١٢٠، الفقرة UNEP/MC/COP.2/19(أ
، دعيت األطراف واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣ يف

ت املكلفة بتشغيل اآللية املالية، وفعالية تلك  مبستوى التمويل، والتوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف إىل الكيا
ا على معاجلة االحتياجات املتغرية للبلدا ت وقدر ا مبرحلة الكيا ن النامية األطراف واألطراف اليت متر اقتصادا

ر/مايو  ٣١انتقالية، حبلول  رسالة إىل املسؤول التنفيذي األول ورئيس مرفق  ةالتنفيذي ةاألمين تأرسلو . ٢٠١٩أ
 من مرفق، ووردت تلك املعلومات فيها املعلومات ذات الصلة تطلب، ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٦البيئة العاملية يف 
ر/مايو  ٢٩البيئة العاملية يف  ميكن . و UNEP/MC/COP.3/11لمعلومات يف الوثيقة ل موجز جتميعي ويرد. ٢٠١٩أ

مج الدويل احملدد، يف  لصيغة اليت قدمها مرفق البيئة العاملية والرب االطالع على التقارير الشاملة عن اآللية املالية، 
ئق   .UNEP/MC/COP.3/10/Add.1و، UNEP/MC/COP.3/10و، UNEP/MC/COP.3/9 الو

من الرتتيبات اإلقليمية  املقدمة، إىل األمانة أن جتمع املعلومات ٢/١١-وطلب مؤمتر األطراف يف املقرر ا م - ١٨
ا مبوجب  عنودون اإلقليمية والوطنية القائمة  بناء القدرات واملساعدة التقنية فيها لدعم األطراف يف تنفيذ التزاما
. ويف رسالة األمين ، دعيت األطراف واجلهات ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣املؤرخة  ةالتنفيذي ةاتفاقية ميناما

معة   الوثيقتنييف املعنية األخرى إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة. وترد املعلومات الواردة وا
UNEP/MC/COP.3/12  وUNEP/MC/COP.3/INF/14.  

حة املعلومات املتصلة  وطلب مؤمتر األطراف يف اجتماعه الثاين أيضاً  - ١٩ إىل األمانة أن تواصل مجع وإ
ت. ويف رسالة األمين ت الزئبق النامجة عن احلرق املكشوف للنفا كانون األول/ديسمرب   ٣املؤرخة  ةالتنفيذي ةنبعا

األمانة يف الوثيقة  سجلتها، دعيت األطراف واجلهات املعنية األخرى إىل تقدمي املعلومات ذات الصلة اليت ٢٠١٨
UNEP/MC/COP.3/17.  

إلضافة إىل الرد على العديد  وقدمت األمانة أيضاً  - ٢٠ املشورة العلمية والتقنية إىل األطراف بناء على طلبها. و
من األسئلة الواردة من األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين عن طريق الربيد اإللكرتوين واهلاتف، مشل ذلك 
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رصد الزئبق املمول من يف جمال ماع مشاورة اخلرباء مشاركة ممثلي األمانة يف عدد من االجتماعات التقنية، مثل اجت
كو يف يومي  ر/مايو  ١٤و ١٣مرفق البيئة العاملية الذي عقد يف مو اجتماع بشأن أفضل التقنيات و ؛ ٢٠١٩أ

ر/مايو  ١٦إىل  ١٤املتاحة عقد يف برلني يف الفرتة من  حلقة عمل بشأن املنتجات املضاف إليها و ؛ ٢٠١٩أ
إىل  ٩يف فينيا دل مار، شيلي، يف الفرتة من  ، عقدتمن التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ الزئبق بتمويل

حتديد سبيل املضي ُقدما: الدروس املستفادة يف وضع خطط ’’؛ وحلقة عمل إقليمية عن ٢٠١٩متوز/يوليه  ١١
يف مانزيين،  عقدت، ‘‘النطاق استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلريف والضيق ختفيضالعمل الوطنية من أجل 

ر/مايو  ٢٣و ٢٢إسواتيين يف يومي    . ٢٠١٩أ
ن،  - ٢١ لتعاون مع املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية ووزارة البيئة يف اليا نبتمويل و ونظمت األمانة،  ، من اليا

ن، يومي  ت الزئبق يف أوساكا، اليا ر/مايو  ٣١و ٣٠حلقة عمل بشأن أوجه التآزر يف إدارة نفا ، ٢٠١٩أ
ت الزئبق. وميكن االطالع على تقرير حلقة العمل املعين بمباشرة عقب اجتماع فريق اخلرباء التقنيني  عتبات نفا

  .)٢(على املوقع الشبكي لالتفاقية
   تقدمي الدعم لتنفيذ اتفاقية ميناما -رابعاً 

قدمت األمانة إضافًة إىل عمل األمانة على صعيد دعم مؤمتر األطراف والتحضري لالجتماع الثالث،  - ٢٢
، وعقدت مشاورات مع الشركاء الدعم ل ألنشطة على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتيسري تنفيذ اتفاقية ميناما

مج املشرتك بني املن ظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، املعنيني، مبا يف ذلك املنظمات املشاركة يف الرب
  لتحديد أنشطة شاملة حمتملة.

مج عمل االتفاقية، من خالل يف أنشطة املساعدة التقنية وتنمية القدرات  تنفيذوعملت األمانة على  - ٢٣ بر
ت الز  لتجارة يف الزئبق وانبعا لعمل بشأن املشروع املمول من االحتاد األورويب املتعلق  ُحددت و ئبق. النهوض 

ن املسألتان    ٢٠١٩على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي. ومن خالل هذا املشروع، خالل عامي  كأولويتنيها
مشاريع  وتنفذتدريبية، وتطور مواد األمانة حلقات عمل تدريبية إقليمية و/أو دون إقليمية،  ستنظم، ٢٠٢٠و

لتقييم االحتياجات. ومن  اً أولي اً عام اً عرض وستجريفادة، نشر املعلومات بشأن الدروس املستتوطنية رائدة، و 
لتجارة يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف أيلول/سبتمرب  املقرر عقد حلقة العمل دون اإلقليمية األوىل املعنية 

م يف تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٩ ت يف فييت  تعمل و . ٢٠١٩، تليها حلقة العمل دون اإلقليمية بشأن االنبعا
فضل املمارسات البيئية فيما يتعلق التخطيط و التصميم و جوانب الاألمانة على تطوير  طباعة للتوجيهات املتعلقة 

ت الزئبق من املصادر الثابتة اليت  وذلك لكي تتيسر فئات املصادر املدرجة يف املرفق دال لالتفاقية، تشملها نبعا
ا بوسائط خمتلفة    ليزية والفرنسية واإلسبانية. للغات اإلنكقراء

مجهورية إيران اإلسالمية، نظمت األمانة دورة تدريبية بشأن  قدمتهوردا على طلب حمدد لبناء القدرات  - ٢٤
مشاركا من خمتلف الوزارات واإلدارات، مبا يف ذلك  ٦٠قوائم جرد الزئبق، حضرها ما يقرب من  جمموعة أدوات

  ذا النشاط.هلاملكاتب اإلقليمية. واسُتخدمت املسامهة املقدمة من فرنسا 
مج بناء القدرات الوأجرت األمانة حتليال للتقييمات األولية  - ٢٥ تفاقية ميناما يف إطار التحضري لتطوير بر

. وميكن االطالع على تقارير التقييمات األولية  ٢٠٢١-٢٠٢٠ملساعدة التقنية للفرتة وا يف إطار اتفاقية ميناما

                                                           
  .http://www.mercuryconvention.org/Meetings/Othermeetings/tabid/8102/language/en-US/Default.aspx انظر(٢)  
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ستخدام  .)٣(احلكومات والوكاالت املنفذة إىل األمانة على املوقع الشبكي لالتفاقيةاليت قدمتها تفاقية ميناما ال و
ا  اإلجراءات وخطط التنفيذ الوطنية ذات األولوية ، وضعت ٢٠١٩التقارير الواردة حبلول متوز/يوليه اليت حدد

ُوضعت اخلطط على أساس و تنفيذها لالتفاقية.  يفمساعدة األطراف الرامية إىل  نشطةاألخطط  مشاريعاألمانة 
ا مبرحلة انتقالية، وعلى وجه اخل صوص يف االحتياجات اليت أعربت عنها البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا

االجتماعني األول والثاين ملؤمتر األطراف، واالجتماعات التحضريية اإلقليمية، من خالل األنشطة التمكينية ومن 
إلضافة إىل تقارير التقييمات األولية  ، الخالل تبادل املعلومات مع خمتلف أصحاب املصلحة. و تفاقية ميناما

خطة عمل وطنية واحدة بشأن تعدين الذهب احلريف والضيق ، ُقدمت ٢٠١٩متوز/يوليه  ٣١حىت اليت وردت 
ميكن االطالع و ، على التوايل، ٢٠من املادة  ١والفقرة  ٧من املادة  ٣لفقرة  تنفيذ وطنيتني عمالً  تاالنطاق وخط

  تنقيح التحليل كلما توفر املزيد من التقييمات واخلطط. وسيستمر. )٤(عليها على املوقع الشبكي لالتفاقية

مج االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وح - ٢٦ ضر ممثل عن األمانة االجتماع االفتتاحي للمرحلة الثالثة من بر
مج أنشطة لدعم تنفيذ  ألفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، الذي متوله املفوضية األوروبية. ويتضمن الرب

دة عدد األطراف يف االتفاقية،  اتفاقية ميناما يف بلدان أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، تركز على ز
إجراء التقييمات األولية واالستجابة للطلبات احملددة لبناء القدرات من البلدان. وستشارك األمانة يف تنفيذ على و 

  هذه األنشطة، حسب االقتضاء.
مج األمم املتحدة للبيئة حاليا مشروع وينفذ - ٢٧ بلدان يف آسيا يف تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة لدعم ال اً بر

ت الزئبق. وشارك ممثل  األطراف واإلدارة السليمة للمواد الكيميائية، متوله الصني. ويشمل هذا مكو ملعاجلة انبعا
، ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٣و ١٢هلذا املشروع، اليت عقدت يف بيجني يومي  التأسيسيةعن األمانة يف حلقة العمل 
  وساهم يف وضع املشروع.

مج األمم املتحدة للبيئة يف آسيا واحمليط  تنسقويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،  - ٢٨ األمانة مع مكتب بر
ن بعنوان  تعزيز اتفاقية ميناما بشأن الزئبق من خالل ’’اهلادئ بشأن مشروع متعدد السنوات بتمويل من اليا

ناالستفادة القصوى من معارف وخربات ا ألمانة اتفاقية ميناما حلقة العمل  ةالتنفيذي ةحضر األمينتوس‘‘. ليا
  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢ للمشروع، املقرر عقدها يف مدينة ميناما يف الفرتة من التأسيسية

ملوارد املالية واآللية املالية، ظلت األمانة تعمل عن كثب مع أمانة مرفق البيئة و  - ٢٩ العاملية بشأن فيما يتعلق 
آللية املالية لالتفاقية. وحضر  كانون   ٢٠-١٨االجتماع اخلامس واخلمسني ( ةالتنفيذي ةاألمين تاملسائل املتصلة 

لس مرفق البيئة ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٣-١٠) واالجتماع السادس واخلمسني (٢٠١٨األول/ديسمرب   (
لس و مع الوفود و  تواصلتالعاملية، حيث  لس على مذكرة التفاهم أفرقة خمتلفةيف  تركشاخاطبت ا . ووافق ا

يف أيضاً  ةالتنفيذي ةاألمين تبني جملس مرفق البيئة العاملية ومؤمتر األطراف يف اجتماعيه اخلامس والسادس. وشارك
مج  ع تعدين قطا لالطويلة األجل  من أجل التنميةالفرص العاملية ملرفق البيئة العاملية اخلاصة مناسبة إطالق بر

  .٢٠١٩يف لندن يف شباط/فرباير اليت نظمت الذهب احلريف والضيق النطاق 

                                                           
 /http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/6166/language انظر  (٣)

en-US/Default.aspx.  
-/http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/MinamataInitialAssessments/tabid/6166 انظر الرابط: ) ٤(

language/en-US/Default.aspx.  



UNEP/MC/COP.3/19 

8 

مج الدويل احملدد،  دعم األمانةويف إطار  -٣٠ مج الدويل احملدد يف بدء اجلولة  لس قدمت الدعمللرب إدارة الرب
مج الدويل  والتمست األمانة التعليقاتالثانية من تقدمي الطلبات.  بشأن اجلولة األوىل من تقدمي الطلبات للرب

تقدمي الطلبات. واالستمارات املتعلقة باحملدد، وبناءً على تعليمات من جملس اإلدارة، قامت بتنقيح املبادئ التوجيهية 
، ٢٠١٩ حزيران/يونيه ١٤. وبعد إغالق فرتة تقدمي الطلبات يف ٢٠١٩آذار/مارس  ٥وانطلقت اجلولة الثانية يف 

ستخدام املعايري اليت اعتمدها جملس  جراء أول تقييم  استعرضت األمانة الطلبات الواردة للتأكد من اكتماهلا، 
لس اإلدارة، الذي سيعقد يف واشنطن يف الفرتة من  وأعدتاإلدارة  ئق ذات الصلة لالجتماع الرابع   ١٨و ١٦الو

جملس اإلدارة طلبات  وسيستعرضة وتستضيفه أمانة مرفق البيئة العاملية. ، وتنظمه أمانة االتفاقي٢٠١٩أيلول/سبتمرب 
مج  ويوافقاملشروع  على عدد من املشاريع وفقا للتمويل املتاح. ومن املهم اإلشارة إىل أن املسامهات املقدمة إىل الرب

  لى ثقة واهتمام املاحنني.الدويل احملدد تضاعفت بني اجلولة األوىل والثانية، األمر الذي يُعد مؤشرا هاما ع

، اإللكرتوين عن طريق اإلنرتنتلإلبالغ  اتفاقيات خمتلفةوبعد حتليل املمارسات واألدوات اليت تستخدمها  - ٣١
التفاقات البيئية املتعددة األطراف  )InforMEA( ، إنفورمياتعمل األمانة مع البوابة اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة 

، ينبغي أن تكون جاهزة  وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن وضع أداة لإلبالغ اإللكرتوين التفاقية ميناما
كانون   ٣١املوجز األول لفرتة السنتني، الذي حيل موعد تقدميه حبلول الستخدامها من األطراف إلعداد التقرير 

  .٢٠١٩األول/ديسمرب 
للغات الرمسية الست لألمم املتحدة وبتحديث كتيبا وتقوم األمانة أيضاً  - ٣٢ عادة طباعة ت اتفاقية ميناما 

استخدامه، حيثما أمكن، يف تعدين وإلغاء استخدام الزئبق لتخفيض التوجيهات بشأن وضع خطة عمل وطنية 
  الذهب احلريف والضيق النطاق. 

ا األمانة -خامساً    أنشطة أخرى اضطلعت 
أعاله، ظلت األمانة تعمل عن كثب مع أمانة مرفق البيئة العاملية  ٢٩على النحو املشار إليه يف الفقرة  - ٣٣

ته السياسة العامة ولكي تساهم، حسب االقتضاء، يف املناقشات، وال لتوجهات املعنية لكي تظل مواكبًة  ومكو
لربامج املؤثرة.    سيما فيما يتعلق 

مج األمم شاركت األمانة يف عدد من و  - ٣٤ لتعاون مع فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لرب العمليات، 
زل وروتردام وستوكهومل وأمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية.  املتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقيات 

مج اخلاص لدعم التعز  يز املؤسسي على الصعيد الوطين من ويشمل ذلك استعراض املشاريع املقدمة يف إطار الرب
زل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناما والنهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد  أجل تنفيذ اتفاقيات 

مج اخلاص، الذي عقد يف جنيف  الكيميائية. وحضر ممثل األمانة أيضاً  االجتماع الرابع للمجلس التنفيذي للرب
  .٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٣١ إىل ٢٩يف الفرتة من 

زل وروتردام واستكهومل على و  - ٣٥ التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية  مستجداتأطلعت األمانة مكاتب اتفاقيات 
، بدعوة من املكاتب. وأبلغت األمانة أيضاً  عن تنفيذ اتفاقية ميناما يف مجيع االجتماعات اإلقليمية  ميناما

زل وروتردام واستكهومل، ونظمت ٢٠١٩التحضريية الجتماعات عام  لتعاقب  ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات 
. معها ا نصف يوم بشأن اتفاقية ميناما   دورة متعمقة مد
مج األمم املتحدة للبيئة وأمانة  -٣٦ ومت جتديد فرقة العمل املشرتكة بني فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لرب

زل وروتردام وا ستها اآلن ممثل من  ٢٠١٨ستكهومل وأمانة اتفاقية ميناما يف منتصف عام اتفاقيات  ويشارك يف ر
ت الثالثة. وأنشئت فرقة العمل املشرتكة من أجل الرتكيز على التعاون لكبار املوظفني  جمي وغريه كل من الكيا الرب
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ت الثالثة. وكمبادرة أوىل، ُعقد لقاء مف من أشكال التعاون بني ت الكيا توح جلميع الرؤساء ومجيع موظفي الكيا
عمل جبهة العلوم والسياسات  مجعيف العمل على  . وشرعت فرقة العمل املشرتكة أيضاً ٢٠١٨الثالثة يف آب/أغسطس 

، اجتمعت فرقة العمل املشرتكة إلمعان ٢٠١٩لإلسهام يف عدد من العمليات اجلارية. ويف النصف األول من عام 
ابط الكامنة ضمن جمموعة املواد الكيميائية يف إطار التحضري لالجتماع املقبل للنهج االسرتاتيجي النظر يف أوجه الرت 

لوالية املسندة إىل اتفاقية لنظر إىل الإلدارة الدولية للمواد الكيميائية، وأوجه الرتابط مع جمموعة التنوع البيولوجي 
 يشمل العمل من جمموعة املواد الكيميائية. ٢٠٢٠ملا بعد عام التنوع البيولوجي ملواصلة العمل على وضع إطار عاملي 

عن عدد من املشاريع امللموسة لتحقيق قدر أكرب  وأسفرت اجلهود اليت تبذهلا فرقة العمل املشرتكة أيضاً  - ٣٧
فرع املواد الكيميائية لمشرتك  تصميم عرضمن التماسك وتسليط الضوء على جمموعة املواد الكيميائية. ومشل هذا 

زل وروتردام واستكهومل، واتفاقية ميناما وأمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية  والصحة، وأمانة اتفاقيات 
يف الدورة الرابعة  أقيم الطالع املهتمني ‘‘إظهار ما خفي للعيان: إزالة السموم من منزيل’’بعنوان للمواد الكيميائية، 

اجتماع النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية ويف ، ٢٠١٩ملتحدة للبيئة يف نريويب، يف آذار/مارس جلمعية األمم ا
ملؤمترات األطراف يف اتفاقيات  ٢٠١٩، واجتماعات عام ٢٠١٩للمواد الكيميائية يف مونتيفيديو يف آذار/مارس 

ر/مايو  لالجتماع الثالث ملؤمتر  ام أيضاً وسيق، ٢٠١٩زل وروتردام واستكهومل يف جنيف يف نيسان/أبريل وأ
، الذي سيعقد يف جنيف يف تشرين الثاين/نوفمرب  . ويتمثل اهلدف األمشل ٢٠١٩األطراف يف اتفاقية ميناما

ت،  ضرورةيف إذكاء الوعي بشأن  إلقامة العرض طريقة فهو يوضح باإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفا
ر السلبية احملتملة كًال من تشاركية وتفاعلية وابتكارية   املواد الكيميائية املوجودة يف أشياء احلياة  النامجة عناآل

تنشيط جهودها الرامية إىل تعزيز  اليومية والبدائل اخلالية من املواد السمية. وأعادت فرقة العمل املشرتكة أيضاً 
موعات. ومن خالل فرع املواد ني فيما بالتخطيط املشرتك بني الشركاء لتحقيق أقصى قدر ممكن من العمل  ا

مج  الكيميائية والصحية، ترتبط فرقة العمل املشرتكة أيضاً  ت التابع لرب مج الفرعي للمواد الكيميائية والنفا لرب
  مجعية البيئة ذات الصلة. مقرراتاألمم املتحدة للبيئة ملواءمة اجلهود املبذولة لدعم تنفيذ 

ملواد الكيميائية التابعة ملرفق البيئة العاملية اليت توفر إطاراً جزءاً  األمانة أيضاً  ومتثل - ٣٨  من فرقة العمل املعنية 
ت فيما بني الوكاالت املنفذة ملرفق البيئة العاملية. وحضر ممثلو األمانة  للتعاون يف جمموعة املواد الكيميائية والنفا

ملؤمترات  ٢٠١٩واء، مبا يف ذلك اجتماعات عام اجتماعات فرقة العمل بصورة افرتاضية أو شخصية على حد س
زل وروتردام واستكهومل  اجتماعات جملس مرفق البيئة العاملية، وقبل  اليت سبقت انعقاداألطراف يف اتفاقيات 

  االجتماع الثالث ملؤمتر األطراف.  انعقاد
مج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد  - ٣٩ الكيميائية بصفة مراقب، وتشارك وتشارك األمانة يف الرب

مج، وتعمل بشكل  لزئبق بني أعضاء الرب مج الذي يركز على التعاون املتعلق حصراً  يف فريق الزئبق التابع هلذا الرب
  شراكة الزئبق العاملية. الشركاء يفوثيق مع 

املتعلقة  ل إىل املعلوماتللوصو فرتة طويلة يف مبادرة البوابة اإللكرتونية وعامل منذ  واألمانة عضو نشط - ٤٠
التفاقات البيئية املتعددة األطراف. وحضر ممثل من كبار موظفي األمانة االجتماع العاشر للجنة التوجيهية للبوابة 
التفاقات البيئية املتعددة األطراف، الذي عقد يف مونرتو، سويسرا، يف حزيران/يونيه  اإللكرتونية للمعلومات املتعلقة 

لذكرى السنوية العاشرة هلذا التعاون اهلام بني االتفاقات البيئية املتعددة األطرافاحتو . ٢٠١٩  فل االجتماع 
من أجل إضفاء مزيد من التماسك والشفافية يف اإلبالغ وتبادل املعلومات وإدارة املعارف يف عمل  املختلفة

  االتفاقات واالتفاقيات.
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موعة التنوع البيولوجي يف برن يف  ٢٠٢٠ا بعد عام وحضر ممثل من كبار موظفي األمانة مناقشات م - ٤١
واستكشف أوجه التقاطع بني املواد الكيميائية والتنوع البيولوجي، وال سيما فيما يتعلق ببناء  ٢٠١٩حزيران/يونيه 

  . ٢٠٢٠اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 

اإلعالمية املنتظمة اليت تقدم إىل البعثات الدائمة وتواصل األمانة املشاركة بنشاط يف جلسات اإلحاطة  - ٤٢
لنهج االسرتاتيجي إلدارة  يف جنيف بتيسري من شبكة جنيف البيئية، وتشارك يف اجتماعات فرقة العمل املعنية 

مج األمم املتحدة ٢٠٢٠املواد الكيميائية ملا بعد عام    للبيئة.، اليت يرأسها فرع املواد الكيميائية والصحة التابع لرب

وانضمت األمانة إىل مبادرة اجلمارك اخلضراء، وهي شراكة قائمة بني املنظمات الدولية للتعاون من أجل  - ٤٣
لسلع واملواد احلساسة بيئيا ولتيسري التجارة القانونية. ومن املقرر عقد االجتماع املقبل  القانوينمنع االجتار غري 

  .٢٠١٩أكتوبر /تشرين األول ٣و ٢للمبادرة يف جنيف يف يومي 

ألمانة اتفاقية ميناما حماضرة عامة يف املؤمتر الدويل الرابع عشر بشأن الزئبق بوصفه  ةالتنفيذي ةلقي األمينتوس - ٤٤
 وتتناول، ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٣إىل  ٨يف كراكوف، بولندا، يف الفرتة من  وستنظم تلك احملاضرةملو عامليا، 

ت الوطنية من العلمية يف ت ةاحلاجة إىل املسامه . وستقدم األمانة عرضا شفو عن حتليل األولو نفيذ اتفاقية ميناما
  وضع التوجيهات التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية. عنتفاقية ميناما وعرض ملصقات الالتقييمات األولية 

املتحدة مجعية األمم اجتماعات ، مبا يف ذلك اجتماعات دولية أخرى ذات صلةوشاركت األمانة يف  - ٤٥
ر/مايو  ٢٨-٢٠)، ومجعية الصحة العاملية (٢٠١٩آذار/مارس  ١٥-١١للبيئة ( ) واهليئة التنفيذية ٢٠١٩أ

  ).٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٤-١٠التفاقية التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود (

  األطراف تخذهتاإلجراء الذي يقرتح أن  -سادساً 
ألنشطة الرئيسية لألمانة يف فرتة ما بني الدورات منذ االجتماع  قد يود مؤمتر األطراف أن حييط علماً  - ٤٦

  الثاين ملؤمتر األطراف.

____________  


